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1.

Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2017.
Referatet godkendt.

2.

Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne.
DRF orienterede vedr. deltagelse i skoleforskningskonference. Også fokus på
skolens dannelsesopgave. Interessant og nuanceret oplæg fra forsker om digital
teknologi. Pointe: Digital dannelse og viden om digitalisering, for både elever
og lærere, er et grundvilkår for skolen. Konferencedeltagerne var ud over læ‐
rere; forskere, ledere, folketingspolitikere og forvaltningsfolk.
DRF orienterede fra Salonsamtale på Testrup Højskole ”Hvad skal vi med sko‐
len”? Ud over deltagere fra interessentkredsen var der deltagelse fra Børn og
Unge forvaltningen, politikere fra partier, forskere mv. Gode drøftelser ved
bordene og i plenum. Spørgsmålet ”Hvad skal vi med skolen” er til fortsat
drøftelse ved konferencen den 26. oktober.
DRF orienterede fra møde i følgegruppen for digitale Børn og Unge. Primo 2018
vil opfølgningen på afdækningen af infrastrukturen være færdig. IT support‐
teamet træder i kraft fra august 2017. Den kommende samarbejdsplatform
AULA sættes i gang på skolerne primo 2019. Inden da, vil der blive iværksat
pilotprojekter. AULA kan ikke som det nuværende skoleIntra, lave vikardæk‐
ning. Derfor er der igangsat et arbejde, der skal forsøge at løse udfordringen, 2
skoler er i pilotprojekt.
Lærer PC’er udskiftes ved årsskiftet 2017/2018.

Århus Lærerforening | DLF - kreds 133 | Grønnegade 80, 2. | 8000 Århus C
Telefon - 8613 0388 | Mail - 133@dlf.org | www.aalf.dk | Fax - 8613 0670

DRF orienterede fra workshop vedr. DLF’s kommunikationsplatform. Tilbage‐
melding fra kommende brugere til DLF og leverandør af platformen vedr. ind‐
hold og ønsker til funktionalitet.
JWS orienterede vedr. stillingsopslag til kommende medarbejder i ÅLF. Vi sø‐
ger en kommunikationskonsulent med ansættelse den 1. september 2017. An‐
søgningsfrist den 21. juni. Samtaler ultimo juni.
JWS orienterede vedr. ÅLF’s kommende deltagelse i Folkemødet på Bornholm.
JWS, KVN, RGA og FP deltager fra styrelsen.
JWS orienterede fra møde i 6‐by regi. Et dagsordenspunkt var overvejelser om
personalekursus for sekretariater. Derudover generel erfaringsudveksling.
JWS orienterede vedr. henvendelse til rådmændene for MBU og MTM vedr.
transport i forbindelse med Åben skole, herunder procedurer for bestilling af
billetter. Vi har modtaget svar fra rådmændene. Vi stiller os ikke tilfredse med
svaret, og følger op. Når vi er længere fremme i sagsgangen, vil punktet blive
sat på styrelsesdagsordenen.
JWS orienterede fra møde med ÅLF og Pædagogisk Afdeling. Vedr. ansættel‐
ser/frikøb af lærere i forbindelse med projekter initieret af BU har vi fra ÅLF
påpeget, at der i planlægningsfasen af projekter skal medtænkes inddragelse af
faglige foreninger og procedurer for ordnede forhold for medarbejdere i pro‐
jektet.
ÅLF stillede på mødet spørgsmål til projekter vedr. kompetencemålet for
undervisningsfags kompetence i 2020. PA har overblik over de projekter, der er
initieret af PA. Projekter, der er igangsat og driftes i områder og på enkelte
skoler, er der ikke et samlet overblik over.
I forhold til de samlede projekter der er i værk i PA, har vi bedt om en kortlæg‐
ning og et overblik. Kortlægningen er under udarbejdelse og deles i to katego‐
rier.
Ydelseskatalog, de faste ydelser, hovedsageligt forankret i PPR, vil kunne fin‐
des på kommunens hjemmeside og vil løbende blive opdateret.
Der laves derudover en oversigt over projekter med begrænsede bevillinger.
Modtagelsesområdet afventer indstilling. Der skal ses på, hvordan området
fremadrettet skal struktureres.
Trivselsundersøgelsen er færdig og skolerne afgør, om de lægges ud på skole
og klasseniveau. Vi undersøger, hvordan der ser ud for forældretilfredsunder‐
søgelsen.

Vedr. tillæg for DSA undervisning. BU er fortsat i gang med at indsamle data.
Det forventes, af der vil være forhandling efter sommerferien.
JWS orienterede fra møde med repræsentanter fra ÅLF’s Seniorklub. De pensi‐
onerede medlemmer ønsker at deltage i de kommende arrangementer i forbin‐
delse med KV17. Vi har aftalt, at de inviteres med ind i arrangementerne.
Vi skal sammen med seniorklubben se på procedurer for de ture og rejseaktivi‐
teter, der arrangeres i seniorklubben.
Der har ikke været møder i arbejdsgrupperne.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.

4.

Høring vedr. gentænkning af tilbuddene til Børn og Unge
i Gellerup, Toveshøj og Ellekær.
 Stikord til høringssvar.
Høringsfrist den 8. juni kl. 12.00.
Styrelsen afgav stikord. DRF udarbejder høringssvar til endelig behandling på
styrelsesmødet den 8. juni.

5.

OK18.
 Evaluering af skolerunden, herunder oplæg og fremmøde.
Gode tilbagemeldinger på det at være på skolerunder. Godt at komme ud på
skolerne og være i dialog med medlemmerne.
Oplevelse af, at vi havde for meget på dagsordenen, svært at nå det hele.
Der skulle have været afsat mere tid til fælles forberedelse i PP, herunder hold‐
ninger, hvad er ÅLF’s politik?
Kritisk tilbagemelding til HS på tidsperspektivet og efterfølgende rettelser. For‐
skel på store og små kredses vilkår.
Deltagelse – klar tendens til, at der, hvor skolerne har mulighed for at få møde‐
tid i tilstedeværelsestiden, var der stort fremmøde, dog også erfaringer med
mange deltagere efter/udenfor arbejdstid.
Overvejelser om, at vi som styrelse besøger Faglig Klub uden for OK, med mu‐
lighed for at få besøgt medlemmerne. God erfaring med at være 2 til stede på
møder.
Information om skolerunderne, som en del af sommerbrevet til medlemmerne.
 Andet.
Intet til referat.

6.

LOKE – SLF.
 Orientering.
Punktet udsat til kommende møde.

7.

Læringsplatformen ’MinUddannelse’.
 Opsamling fra informationsmødet for ledere og TR’er den 29. maj 2017.
 Andet.
Punktet udsat til kommende møde.

8.

Aarhus for Velfærd.
 Orientering.
 Beslutning om økonomi.
Punktet udsat til kommende møde.

9.

Medlemsarrangementer forår 2017.
 Opsamling og evaluering.
Punktet udsat til kommende møde.

10. TR/TRS/AMR‐møder.
 Opsamling fra TR/TRS‐mødet den 18. maj 2017.
Udsat til kommende møde.
 Dagens regionale TR/TRS‐møder.
DRF sendte spørgsmål vedr. Den Åbne skole med til de regionale møder.
 Punkter til TR/TRS‐mødet den 15. juni 2017.
Udsat til kommende møde.

11. Meddelelser.
a) Foreningen
Den 31.05.2017: Møde med Borgmesterens Afd. vedr. omplaceringsgrundlaget i
Aarhus Kommune. JWS.
Den 01.06.2017: Lønforhandling på Voksen/Handicap‐området. DRF.
Den 06.06.2017: DLF‐møde for kredsformænd og kredsenes pædagogiske an‐
svarlige. DRF.
Den 06.06.2017: Møde med områdechefen for Strandskolen. JWS.
Den 06.06.2017: Dialogmøde med forvaltningschefer. JWS.
Den 07.06.2017: Møde med skoleledelsen og faglig klub møde på Samsø Skole.
JWS og MHL.

Den 08.06.2017: Arbejdsgruppemøde vedr. AKUT‐midler i Aarhus Kommune.
JWS.
Den 09.06.2017: Organisationsmøde mellem B&U og FOA/BUPL/ÅLF. JWS og
DRF.
b) Hovedstyrelsen
Intet til referat.
c) Arbejdsmiljø
Intet til referat.
d) Andre
Intet til referat.
e) Kurser og konferencer
Intet til referat.
h) Henvendelse fra medlemmer
Intet til referat.

12. Næste møde.
Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 8. juni 2017
KVN fraværende. FP mødeleder.

13. Eventuelt.
Intet til referat.

Dorthe Ryom Fisker

